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जेह्र्भी ऩॉट आणण ततिी फहिण जेमभभा, स्लमंऩाक 
घयात िोते. 
मभमिज़ ऩॉट िैंडवलि कयत िोत्मा.  
त्मांना फािेयिा कल्िा ऐकू आरा.  
तो फघण्मािाठी त्मा फािेय आल्मा. 
 



आलाज एका भोठ्मा वलळार 
गाडीिा िोता. श्री ऩॉट त्मात 
फिरेरे िोते. 
 

“िी काय भरा बंगाय फाजायात मभऱारी. 
”श्री ऩॉट म्िणारे, “मा गाडीत मा, भी 
तुम्िांरा गाडीतून िैय करून आणतो. 



काय भध्मे ककतीतयी प्रकायिी फटणं आणण 
हदले िोते. मभस्टय ऩॉट मांनी ‘स्टाटटय’ ि ेफटण 
दाफरे. इंजजन आलाज कयामरा रागरे. िा 
आलाज ’चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’ अिा लाटत 
िोता.   

जेह्र्भी ने किा “मा कायि ेिेि नाल आऩण 
ठेलू,” जेह्भी म्िणारा. “आऩण हिरा ‘चिट्टी 
चिट्टी फैंग फैंग’ अिे म्िणू मा.  
 



मभस्टय ऩॉट काय याजभागाटलय घेलून 
आरे.रलकयि ‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’  
ळंबयच्मा लेगात धालू रागरी. 

“आऩण कुठे जात आिोत?” मभिेज़ ऩॉट ने 
वलिायरे, “िभुद्र ककनाऱ्मालय”. 
मभस्टय ऩॉट म्िणारे,” ततथे आऩण ििरीरा 
जालू.” 
 



ऩण िगऱेि रोक िभुद्री ककनायी जात िोते, 
मभस्टय ऩॉट मांना थांफाले रागरे. 
“ििरीिाठी िी िांगरी जागा नािी, ”मभिेि 
ऩॉट म्िणाल्मा.”आऩल्मारा इथे फिून लाट 
ऩिाली रागेर,” मभस्टय ऩॉट म्िणारे.  



तेव्िाि कायि ेएक फटण िभकू रागरे. 
त्मालय मरिरे िोते “दाफा भरा“. 

दाबा  
मऱा   

 

“मारा दाफून फघू काम िोते ते,” 
जेह्भी म्िणारा. मभस्टय ऩॉट मांनी 
फटण दाफरे. 

इंजजनने थोडीळी गुयगुय केरी, काय 
िरामरा-डोरामरा रागरी. भग काय 
भधनू वलभानारा अितात तिे दोन 
ऩंख फािेय आरे. “िी तय जाद ू
आिे!” जेमभभा ओयडरी. 



  
यस्त्मालरून ती िलेत उडामरा रागरी. “िो, 
जाद ूतय लाटते,” मभस्टय ऩॉट म्िणारे.  
‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’ 

िगळ्मा गाडमांच्मा लय ती 
उडामरा रागरी. आकाळात एखादा 
ऩक्षी उडतो तळी ती उडू रागरी. 
िभुद्र-तटाकड ेती उडू रागरी. 



‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’ 
िभुद्र-तटा लरून उडारी. 
तटालय रोकि रोक  िोते. 
आऩण वऩकतनक कुठे 
कयामिी. मभिेि ऩॉट 
म्िणाल्मा, ‘इथे तय 
उतयण्मािाठी िुद्धा जागा 
नािी.”  
 

तेलढ्मात मभस्टय ऩॉट मांनी 
िाताने कायि ेिाक कपयलरे.  
काय आऩरी आऩ िारू रागरी. 



‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’  
िभुद्र-तटालरून दयू गेरी. 
जमभनीरा ततने भागे िोडरे आणण 
ती िभुद्राच्मा लरून उडू रागरी.  
 

भग ती खारी मेलू रागरी, ती ियऱ 
राटांकड ेजालू रागरी. “आऩण 
िभुद्रात ऩडू!” मभिेि ऩॉट म्िणाल्मा. 
“आऩण मबजून जालू.” 



ऩण ‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’ ने 
राटांना टक्कय हदरी नािी.  
ततने तति ेऩंख आत ओढून 
घेतरे आणण ऩाण्मालय उतयरी. 

ती िभुद्र तटाकड ेजालू रागरी. 
“िे फ्रान्ि अिेर, फघा ततथे 
राईट िाउि लय फ्रान्ििा झेंडा 
रालरेरा आिे.” 



“इथे तय कोणीि नािी,” मभिेि ऩॉट म्िणारी. 
“वऩकतनक िाठी िी िांगरी जागा आिे.” 
त्मांनी वऩकतनकि ेिगऱे िाभान काह्डरे. 
लाऱूलय एक ितयंजी टाकरी. 

“इथे ळोध घेण्मािाठी एक भोठी गुिा आिे,” 
जेह्भीनय ओयडून िांचगतरे.  
गुिा अधंायी आणण बीतीदामक िोती. 



“फघ!” जेमभभा ओयडरी. ततथे एक 
िाऩऱा िोता, तो भागे ऩुढे िरत िोता. 
िलेत त्मािी िाड ेखडखड कयत 
िोती.जेमभका घाफरून ओयडरी.  



मभस्टय औय मभिेज़ ऩॉट मांनी 
ततिा आलाज ऐकरा. त े‘चिट्टी-चिट्टी 
फैंग-फैंग’ रा गुिेत घेलून गेरे.  
 

“िा खयाखयुा िांगाडा नािी.” 
मभस्टय ऩॉट म्िणारे. 
“िा तय नकरी आिे. आऩल्मारा 
घाफयलण्मािाठी त्मारा इथे ठेलराम.  
कोणारा तयी लाटते की आऩण गुिेत  
जालू नमे, ऩण आऩण गुिेत जाऊि.” 



अधंाऱ्मा, मबतीदामक गुिेत ते 
जात याहिरे. त्मांच्मा डोक्मालरून 
लटलाघऱ उडू रागरे. 

खडकांतून ऩाणी टऩकत िोते, िाऩ 
आणण कोऱी फािेय आरे िोते. “लय 
ततथे काम आिे?” जेिभी ओयडरा. 



 ततथे एक भोठ्ठी खोरी िोती. त्मात 
फंदकुा बरून ठेलल्मा िोत्मा.ततथे 
डबमांभध्मे फॉम्फ बरून ठेलरे िोते 
आणण दारुगोऱा बरून ठेलरेरे वऩऩं 
िोते.” िी तय अजफ गोष्ट आिे.” 
मभस्टय ऩॉट म्िणारे. 



ततथे त्मांनी एक नोटीि लािरी. 
ती मबतंीलय टांगरी िोती. 
ते जलऱ मेलून लाि ूरागरे.  

सािधान! 
“या सगळ्या 
बंदकुा जुओ 
“राऺस” च्या 

आहेत. तयांना हात 
ऱाि ूनका!!” 

“भरा जुओ याक्षिािी भाहिती आिे,” 
जेह्र्भी म्िणारा.. “भी लतटभानऩत्रात 
त्माच्माफद्दर लतटभानऩत्रात लािरे आिे. 
तो एक रुटारू आिे.!” “िी त्मािी गुप्त 
जागा अिेर. ”जेमभभा म्िणारी. 



“िरा िा दारुगोऱा उडलून टाकू”,  
जेह्र्भी  म्िणारा..  
“िा िांगरा वलिाय आिे,” मभिेि ऩॉट म्िणाल्मा.  
“भग आऩण आऩरी वऩकतनक करू ळकू.”  

मभस्टय ऩॉट मांनी लामयीि ेएक टोक 
दारुगोऱाच्मा वऩऩंात ठेलरे आणण 
दिुऱ्मा टोकारा आग रालरी. भग ते 
म्िणारे, “िरा रलकय तनघा इथनू.” 



िम्ऩूणट गुफ़ा उडून गेरी.  
ते गुिेतून तनघत नािी तोि 
’धडाभ! धडाभ!!’ 



 तेलढ्मात एक भोठी काऱी काय मेलून ऩोििरी. 
त्मातून तीन भाणिं खारी उतयरी त्मांनी 
आऩरी फंदकु ऩॉट कुटंुफालय योखरी. “िात लय 
कया,” त्मातरा एक ओयडरा. 

“तो जओ् ‘याक्षि’ आिे,” जेह्र्भी म्िणारा.  
“भी लतटभानऩत्रात त्मािा पोटो ऩाहिरा 
आिे.”    



दोन्िी भोठ्मा भाणिांि ेिात फांधनू टाका, 
”तो जुओ याक्षि म्िणारा. त्माच्मा 
िाथीदायांनी मभस्टय आणण मभिेि ऩॉट 
मांना फांधनू टाकरे. िांगरं कयकिनू 
फांधर.ं 

जओ् ने जेह्र्भी आणण  जेमभभारा 
भोठ्मा काळ्मा काय भध्मे ढकररे. 
“आऩण मा भुरांना ऩायीिरा घेलून जाऊ. 
त्मांना खडंणीिाठी त्मांना फंदी फनलून 
ठेलू,” तो म्िणारा.  
 



मभस्टय आणण मभिेि ऩॉट उठरे.  
ऩण ते आऩरे िात िोडू ळकरे नािी. 
त्मांनी भोठी काऱी काय जातांना ते 
फघत याहिरे. 

जेह्र्भी आणण जेमभभा ने भोठ्मा काळ्मा 
काय भधनू फािेय ऩाहिरे. जेमभभा यडू 
रागरी. ”आऩण आऩल्मा आई लडडरांना 
ऩयत कधीि फघू ळकणाय नािी,” ती 
ओयडू रागरी. 
  



भग ‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’ खाकयरी. 
ती जोय जोयात िऱू रागरी. भग 
गुणगुणू रागरी.  

भग ततने मभििे ऩॉटरा उठलरं 
आणण िीटलय फिलरं. भग ततने 
मभस्टय ऩॉटरा उिररं.  



भग ‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’ ऩेरयिच्मा 
हदळनेे यस्त्मालय िारू रागरी.  
मभस्टय आणण मभिेि ऩॉटि ेिात 
अजूनिी फांधरेरेि िोते.   

ऩण ‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’ आऩरी 
आऩणि िारत िोती.ती ळंबयच्मा लेगाने 
धालत िोती. ती जओ् ‘याक्षिा’च्मा’ भोठ्मा 
गाडीच्मा भागे जात िोती. 



ते ऩायीिच्मा जलऱ मेताि काळ्मा 
कायच्मा जलऱ मेलू रागरे.   



दोन्िी काय ऩायीिच्मा यस्त्मांलरून ऩऱू 
रागल्मा.   
‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’ फड़ी, काळ्मा  
कायच्मा अगदी जलऱ आरी. ती काळ्मा 
कायीरा िालू रागरी.  
  



जओ् याक्षि आणण त्माि ेिाथीदाय 
काय भधनू खारी उतरून फािेय 
आरे. ते लय घयाकड ेऩऱामरा 
रागरे.  

जेह्र्भी आणण जेमभभा ‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’ 
च्मा कड ेऩऱारे. 
जेह्र्भी ने मभस्टय ऩॉटि ेिात िोडरे.  
जेमभभा ने मभिेज़ ऩॉटि ेिात िोडरे.   



जओ् याक्षि गोळ्मा झाडामरा रागरा.  
ऩण ‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’ गोळ्मांना घाफयरी 
नािी. ती दाणदाण जजना िढामरा रागरी. 
मभस्टय ऩॉट आणण जेह्र्भी ततच्मा भागे 
धालत गेरे. 

“भी ऩोमरिांना पोन कयत,े” 
मभिेज़ ऩॉट म्िणाल्मा.  



‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’ दयलाज्मातून आत 
घुिरी. ती खोरीतून आत मळयरी. ततने 
जुओ याक्षि आणण त्माच्मा ििकाऱ्मांना 
मबतंीति दाफरे. 
  

ततने त्मांना एलढ्मा जोयात दाफरे की 
त्मांच्मा िातातीर फंदकुा खारी ऩडल्मा. 
ऩोरीि मेईऩमतं ततने त्मांना दाफून 
ठेलरे. 



ऩोमरिांनी जुओ आणण त्माच्मा 
िाथीदायांना िातकडी घातरी. त्मांना 
िगळ्मांना एकत्र फांधनू तुरंुगात 
घेलून गेरे. 

भग ऩोमरिांच्मा प्रभुखाने ऩॉट ऩरयलायाि ेआबाय 
भानरे. “तुम्िी जुओरा ऩकडून हदरे,” त्माने म्िटरे. 
“आम्िी तुभच्मािाठी काम करू ळकतो?” “कृऩमा 
अळी जागा िांगा जजथे आम्िी वऩकतनक करू 
ळकतो,” मभिेज़ ऩॉट म्िणाल्मा. “भरा खऩू बूक 
रागरी आिे!” 
 



ऩोमरिांच्मा प्रभुखाने त्मांना एका िुंदय 
फागेत नेरे. ततथे फिून िगळ्मांनी खाल्रे. 
“ऩीनट फटय आऩल्मारा आलडरे अिेर,” 
मभिेज़ ऩॉट ऩोमरिारा म्िणाल्मा.  

‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’ ने ऩण खऩू खाल्रे.  
फ्रांिच्मा ऩोमरिांनी ततरा ऩेट्रोर ऩाजरे, 
ऩाणी ऩाजरे. ततरा इतके धतुरे की ती 
नलीन हदिामरा रागरी.  



त्मा यात्री ऩॉट ऩरयलाय  
आणण ‘चिट्टी-चिट्टी फैंग-फैंग’  
घयी आरे. 

“घयी गेल्मालय ककती छान लाटेर,” 
जेमभभा म्िणारी. 
“नक्कीि,” जेह्र्भी म्िणारा, “ऩण कोणारा 
भाहित घयी ऩोििण्माच्मा आधी काम िोणाय 
आिे ते?”  




